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V listopadu opět jednali 
městští zastupitelé. 

Náměstkyně primátora Jana Maye-
rová se stala neuvolněnou náměstkyní 
primátora, a ostatní náměstci si pře-
rozdělili kompetence tak, že Radek 
Popelka (ANO) zodpovídá za úsek 
správy realit a bytů ve vlastnictví měs-
ta a za úsek územního plánování měs-
ta, Vratislav Výborný (ČSSD) má na 
starosti úsek rozvoje města, úsek soci-
álních věcí a úsek dopravy a služeb.

Jaromír Kalina (KDU-ČSL) je 

pověřen řízením úseku správy majet-
ku města a úsekem informatiky. Jana 
Mayerová (ANO) jako neuvolněný 
náměstek zodpovídá za úsek koor-
dinace strategií. Vysvětlení tohoto 
kroku uvádí Jana Mayerová na str. 4 
tohoto vydání.

Toto stanovili na své listopadové 
schůzi zastupitelé města. Dále jedna-
li o přesunech fi nancí na některé při-
pravované akce. Podporu vyjádřilo 
vedení města myšlence propojení ulic 
Seifertova a Telečská, které již v minu-
losti pozastavil požadavek krajské 

Náměstci primátora si rozdělili činnosti

JIHLAVSKÉ VÁNOCE 2017
Vánoce na Masarykově náměstí a na radnici. Program na str. 18.

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
v jednací síni magistrátu 

v pondělí 11. prosince od 13. hodin. 
Přenos je přenášen on-line na webu města.

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
v podání ohňostrůjce Leo Válka, rodáka z Jihlavy. 

V pátek 1. ledna v 17.30. Masarykovo náměstí

JIHLAVANÉ i letos v listopadu přivítali svatého Martina velkolepým průvodem s bílým koněm, ohni, bubny, ohňostrojem a historicky laděnými kostýmy. 
  Foto: Jiří Varhaník 

Vážení spoluobčané, 
ve dnech, kdy se k Vám dostávají tyto Noviny jihlavské radnice, se v centru měs-

ta dokončují přípravy na rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ulic. Dokonce 
už v gotickém sále radnice odezněl první předvánoční koncert. Neklamná zname-
ní, že „jsou tu zase“.

Dovolte tedy, abych Vám do posledních týdnů před nejkrásnějšími svátky roku 
popřál dostatek času na dokončení nutných úkolů, ale především na Vaše blízké, 
na klidné prožití volna, a samozřejmě abyste měli dostatek času sami pro sebe.

Zvu Vás do centra města na letošní bohatý předvánoční program a věřím, že 
letos si v bohaté nabídce vybere každý.

Do roku 2018 nám všem přeji hodně sil, chuti do práce, a samozřejmě nezbytné 
štěstí a zdraví.  Rudolf Chloupek

primátor statutárního města Jihlavy

hygieny kvůli nutnosti nákladné pro-
tihlukové stěny. Podle slov primátora 
má tento požadavek méně nákladné 
řešení, a vedení města hodlá pokračo-
vat v jednání zúčastněných stran.

Diskutovalo se také o osazení Dět-
ského hřiště na sídlišti Březinova bez-
pečnostním stojanem „Přijdu včas“, 
kterým již je vybaveno např. hřistě U 
Českého mlýna. Nakonec zastupitelé 
souhlasili s umístěním stojanu i pro-
to, že v okolí obchodního centra Bře-
zinek se občas pohybují problémové 
osoby.

Zastupitelé také chtějí zdůraznit 
význam královského památníku u 
Robinsona, a přemýšleli o dalších 
krocích, jak toho dosáhnout.

Diskuze se rozhořela kolem „psí 
vyhlášky“, a bylo rozhodnuto se k 
tomuto tématu vrátit na další schůzi. 
Naopak zastupitelé pověřili primátora 
Rudolfa Chloupka jednáním o navrá-
cení památky ze 14. století, Přemys-
lovského kříže, jehož replika je vysta-
vena v kostele sv. Jakuba a originál je 
ve vlastnictví strahovských premon-
strátů. -lm- 


